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 האד ל  זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת 
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

האיׁש ,אמר אוֹ תוֹ  ימי כּ ׁש ּמ תקרבים  י וֹ סי , ר בּ י  ַָ
בּ עוֹ לם, עליו מכריזים י וֹ ם ׁש לׁש ים
המים  צּפ רי ואפלּ וּ 
ואם  עליו . מכריזים
יוֹ ם  ׁש לׁש ים הוּ א , צדּ יק
בּ ין עליו  מכריזים

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים

,נינ ֹנׁש מתו ימים ׁש לׁש ים  אוֹ תם כּ ל  ִָ
ועוֹ לה  לילה, בּ כל  מּמ נּ וּ  יוֹ צאת 

אדם  ואוֹ תוֹ  העוֹ לם , בּ אוֹ ת וֹ  מקוֹ מּה  את ורוֹ אה
בּ נׁש מתוֹ  ׁש וֹ לט  ולא מׁש גּ יח ולא  י וֹ דע לא
ׁש היה  כּ מוֹ  י וֹ ם ׁש לׁש ים אוֹ תם כּ ל

ׁש כּ תוּ ב ח)בּ ּת חלּ ה, "אין(קהלת 
את  לכלא  בּ רוּ ח ׁש לּ יט  אדם
יהוּ דה, ר בּ י  אמר  וג וֹ '. הרוּ ח "
י וֹ ם, ׁש לׁש ים אוֹ תם מ כּ ׁש ּמ תחילים
בּ ארץ  ׁש נּ ראית  וה דּ מוּ ת  , נחׁש האדם צלם

נמנעת.

פנימיות תורה
והעוסקים  והחיצוניות לחיצוניות הגוף,  פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש 
ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם )אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו(. הגאולה לא תהיה רק על ידי 
למוד התורה, ועיקר הגאולה בלמוד הקבלה )אבן שלמה פרק י"א אות ג'(. - שאלתי ממנו: איך הדרך 
לצאת ידי חובתו השעור למוד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה? והשיב: ללמד ספר הזוהר ושערי 
אורה כדי להבין קצת הכנויים בזוהר הקדוש, רק בלי הפרוש, כי הוא מבלבל ומסיע לענין אחר )אבן 
מתוך "ערכה של שעה" שלמה פרק י"א אות ג'(.�

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדָך ְוַאׁשְ ַאׁשְ
ׂשָכר" )ַמֲאָמר ָגל ֵעיַני אֹות י"ח(: ַאְׁשֵרי ָהָעם לֹוְמֶדָך ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך, ִלְכאֹוָרה  ָכַתב ְּב"ַׁשַער ִיּׂשָ
ָקֶׁשה ְּדֵכיָון ֶׁשֵהָּמה לֹוְמֶדָך לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוכּו' ֵאיְך ְקָראּום ְּבָלׁשֹון 'ַעם' ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה 
ַּכּנֹוָדע כּו', ַאְך ִמֶּזה הּוא ִנְרֶאה, ֶׁשַּגם ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ַעְצמֹו ָּכל ָּכְך ְּבַמֲעלֹות ָהְראּוִיים ִלְלמֹוד, 
ִמָּכל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַהִהיא, ִּבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאֵּלין, ֶׁשָּבֶזה ַּתְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהְּגאּוָלה ִּבְמֵהָרה 
מתוך "ערכה של שעה" ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. 


